
 
 
 
 

 
 
Utökat Månadsbrev 1 juni – 15 juli 2019 
 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i 
er kommun. 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Onsdag 19/6 09:30 – 22:00  HOVSLAGARGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Onsdag 19/6 16:20   RUDGRÄND 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
 
Fredag 21/6 17:00 – 19:30   LILJEVÄGEN  
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Söndag 23/6 10:30 – 13:30   DALAVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
 
Lördag 22/6 – Söndag 23/6  RÅBÄCKSKROKEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Torsdag 27/6    RUNBYVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
 
Tisdag 25/6 – Lördag 29/6   SADELGATAN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Söndag 7/7 – Tisdag 9/7   HOLMVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Söndag 14/7    TUNAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Information om ovanstående tillfällen: 
 
HOVSLAGARGATAN  
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörren. Oklart vad som stulits. 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



 
RUDGRÄND 
Boende var inte hemma. Via kamera syns först en kvinna som knackar på dörren och 
går därifrån. Några minuter senare kommer tre män och försöker bryta sin in via 
entrédörren. Oklart varför de slutar. 
 
LILJEVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via ytterdörren. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
DALAVÄGEN 
Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren. 
 
RÅBÄCKSKROKEN 
Okänd/a har brutit sig in via altandörren. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
RUNBYVÄGEN 
Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster på bostadens baksida.  
 
SADELGATAN 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
HOLMVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
TUNAVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall smycken stulna. 
 
 
Övrig information: 
Efter ett gediget kartläggningsarbete från våra utredare kunde våra yttre resurser den 25 
juni gripa fyra inbrottstjuvar under pågående brott inom lokalpolisområdet. Troligtvis 
har detta avbrutit en intensiv inbrottsserie och nu påbörjas ett omfattande 
utredningsarbete för att även försöka knyta gärningsmännen till tidigare inbrott. 
 
Som alltid var det helt avgörande att grannar i områdena som drabbats av inbrott ringt, 
mailat och delgivit sina iakttagelser i samband med anmälan till oss.  
 
I god grannsamverkansanda! 
  
 
Har du sett något i samband med ovan händelser kontakta polisen 

på 114 14 
eller lämna tips på www.polisen.se 

 
Vid pågående brott ring alltid 112! 

http://www.polisen.se/


 
 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 
www.samverkanmotbrott.se 

http://www.samverkanmotbrott.se/

